
SPERMOTREND 
Flacon cu 90 capsule a 450mg

Ce este SPERMOTREND?

SPERMOTREND este un supliment alimentar 
micronutrițional pe bază de extracte vegetale, 
antioxidanți, minerale, vitamine și aminoacizi desti-
nat susținerii sănătății și functionării normale a pro-
statei și a întregului aparat reproducător masculin.

Fiecare celulă, țesut sau sistem de țesuturi 
care formează organele au nevoie de anumite 
concentrații de micronutrienți specifici. Numai asi-
gurând un aport micronutrițional cât mai apropiat 
de cel fiziologic vom obține acel mediu intern atât 
de necesar funcționării optime și capacității cre-
scute de a se opune agenților interni sau externi 
care încearcă permanent să le destabilizeze. 
O astfel de structură, bine echilibrată din punct 
de vedere micronutrițional, va avea o viață mai 
lungă și mai bună, o funcționalitate optimă și un 
raspuns mult mai bun la tratamentele medica-
le, dacă acestea sunt necesare. Nu se abat de 
la aceasta regulă nici țesuturile care formează 
aparatul reproducător masculin și anexele sale.

Ce conține SPERMOTREND?

Ingrediente/ capsula (546,1205 mg): 
Fructoză – 104mg, Extract uscat din fructe de 
Prun-african (Pygeum africanum) – 100mg**; 
celuloză microcristalină – 100mg, capsula: 
gelatina – 96mg, Monoclorhidrat de L-arginina 
– 50mg**, L-carnitina – 40mg**, Acid ascorbic 
– 30mg/37,5%VNR*, Sulfat de zinc heptahidrat 
20mg ce furnizeaza Zinc – 4,54mg/34%VNR*, Vi-
tamina E/d-alfa tocoferol – 5mg/42%VNR*, Vita-
mina B6/clorhidrat de piridoxina – 1mg/71%VNR*, 
Vitamina B9/acid folic – 100 µg/50%VNR*, 
Selenit de sodiu 0,02mg ce furnizează Seleniu 
– 9mcg/17%VNR*, Vitamina B12/cianocobala-
mina – 0,5µ/20%VNR* (*Valoare Nutritionala 
de Referinta cf. Regulament 1169/2011; **doza 
zilnica nu a fost stabilita). 

Care sunt rolurile acestei  
 combinații de micronutrienți?

Micronutrienții îndeplinesc funcții multiple în or-
ganism, dar, în general, nu pot fi sintetizați de 
către acesta, motiv pentru care trebuiesc aduși 
din exterior prin hrană, suplimente alimentare și 
medicamente. Medicul, farmacistul sau dieteticia-
nul/ nutriționistul vor explica rolul și funcțiile parti-
culare ale micronutrienților din SPERMOTREND 
pentru menținerea sănătății și functionării norma-
le a prostatei și a întregului sistem reproducător 
masculin. Detalii importante puteti citi si pe  
www.viusid.ro! Dar acești micronutrienți îndepli-
nesc diverse funcții la nivelul întregului organism. 

Astfel:

Folații (Acidul folic, Vitamia B9) contribuie 
la: ■ Sinteza normală a aminoacizilor. ■ Buna 
funcționare a hematopoiezei. ■ Metabolismul 
normal al homocisteinei. ■ Menținerea sănătății 
psihice. ■ Funcționarea normală a sistemului 
imunitar. ■ Reducerea oboselii și extenuării. ■ 
Procesul de diviziune celulară.

Seleniul (Selenitul de sodiu) contribuie la: 
■ Menținerea sănătății părului. ■ Menținerea 
sănătății unghiilor. ■ Funcționarea normală a 
sistemului imunitar. ■ Funcționarea normală a 
glandei tiroide. ■ Protejarea celulelor împotriva 
sress-ului oxidativ. ■ Spermatogeneza normală.

Vitamina B6 contribuie la: ■ Sinteza normală 
a cisteinei. ■ Metabolismul energetic normal. 
■ Funcționarea normală a sistemului nervos. ■ 
Metabolismul normal al homocisteinei. ■ Meta-
bolismul normal al proteinelor și glicogenilor. ■ 
Menținerea sănătății psihice. ■ Formarea normală 
a globulelor roșii. ■ Funcționarea normală a siste-
mului imunitar. ■ Reducerea oboselii și extenuării. 
■ Reglarea activității hormonale.

Vitamina C contribuie la: ■ Menținerea funcționării 
normale a sistemului imunitar în timpul exercițiilor 
fizice și după acestea. ■ Formarea normală a co-
lagenului pentru funcționarea normală a vaselor de 
sânge, a sistemului osos, a ligamentelor, gingiilor, 
pielii și dinților. ■ Metabolismul energetic normal. 
■ Funcționarea normală a sistemului nervos. ■ 
Menținerea sănătății psihice. ■ Funcționarea 
normală a sistemului imunitar. ■ Protejarea ce-
lulelor împotriva stress-ului oxidativ. ■ Reducerea 
oboselii și extenuării. ■ Regenerarea formei redu-
se a Vitaminei E. ■ Creșterea absorbției fierului.

Proteinele (aminoacizii – Arginina, Carnitina) 
contribuie la: 

■ Creșterea masei musculare. ■ Menținerea masei 
musculare. ■ Menținerea sănătății sistemului osos.

Zincul (Sulfat de Zinc) contribuie la: ■ Metaboli-
smul acido-bazic normal. ■ Metabolismul normal 
al carbohidraților. ■ Funcția cognitiva normală. 
■ Sinteza normală a ADN-ului. ■ Menținerea 
fertilității și reproducerii normale. ■ Metabolismul 
normal al macronutrienților. ■ Metabolismul 
normal al acizilor grași. ■ Metabolismul normal 
al Vitaminei A. ■ Sinteza normală a proteine-
lor. ■ Menținerea sănătății sistemului osos. ■ 
Menținerea sănătății părului. ■ Menținerea 
sănătății unghiilor. ■ Menținerea sănătății pielii. 



■ Menținerea concentrațiilor normale de testo-
steron în sânge. ■Menținerea vederii normale. 
■ Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■ 
Protejarea celulelor împotriva stress-ului oxidativ. 
■ Procesul de diviziune celulară.

Vitamina B12 contribuie la: ■ Metabolismul 
energetic normal. ■ Funcționarea normală a 
sistemului nervos. ■ Metabolismul normal al 
homocisteinei. ■ Menținerea sănătății psihi-
ce. ■ Formarea normală a globulelor roșii. ■ 
Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■ 
Reducerea oboselii și extenuării. ■Procesul de 
diviziune celulară.

Vitamina E contribuie la: ■ protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ.

Informații nutriționale/100 g: valoare energetica 
1522KJ (365Kcal); grasimi 3,5g; glucide 77,0g 
(din care zaharuri 23,5g); proteine 6,4g.

Cine și când poate utiliza SPERMOTREND?

SPERMOTREND este destinat exclusiv 
bărbaților adulți care prezintă disfuncții ale 
aparatului reproducător masculin, in general, și 
ale prostatei și ale funcției seminale în special. 
Preparatul nu se adresează femeilor! Acestea 
pot beneficia în urma consumului altui preparat 
complementar SPERMOTREND-ului și destinat 
femeilor, denumit PREGNOTREND.

Cum se utilizează SPERMOTREND?

Mod de utilizare: 2 capsule pe zi, cîte o capsula 
la 12 ore. Dacă produsul este introdus în cadrul 
unei diete de modulare a potenței și fertilității ma-
sculine normale, iar medicul indică administrarea 
a 3 capsule pe zi pentru o perioadă limitată de 
timp, respectați-i indicația! În unele situații, el 
poate indica și partenerei utilizarea preparatului 
PREGNOTREND. Respectați-i indicația!

Atât timp cât nu se depășește cantitatea 
recomandată, preparatul poate fi utilizat timp 
îndelungat fără efecte secundare.

Precauții - A nu depași doza recomandata pentru 
consumul zilnic.  

Extractul de Pygeum africanum poate stimula 
semnificativ atât funcția erectilă, cât și libidoul, 
astfel încât este obligatoriu ca dozele mai mari 
de 2 capsule pe perioade mai îndelungat să fie 
administrate doar la indicația medicului specialist 
urolog sau androlog.

Acest preparat nu înlocuiește un regim alimentar 
variat și echilibrat și un mod de viață sănătos și nu 
poate fi considerat o sursă unică de hrană. A nu 
se lăsa la îndemâna sau la vederea copiilor mici.

Contraindicații - Hipersensibilitatea la oricare 
dintre ingrediente. Dacă consumul acestui produs 
provoacă fenomene neplacute, întrerupeți utli-
zarea și adresați-vă medicului sau farmacistului.

Condiții de păstrare - Flaconul închis, la loc 
uscat, la temperatura camerei. 

Valabilitate – 3 ani de la data producției.

A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul 
lunii inscripționate pe ambalaj.

Producator: Catalysis S.L., Spania.

Deținător Notificare și Distribuitor: A&A Na-
turomedica BIO-Dietetic Group SRL, București, 
Luptătorilor 56. Comenzi la: 0721 328509 sau 
www.depozitbio.ro 
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Adrese web utile:

■ Alte informații despre produs: www.viusid.ro.

■ Comenzi depozit: www.depozitbio.ro.

■ Magazin on-line cu peste 1000 produ-
se (alimentare bio și dieteice, suplimen-
te alimetare ortomoleculare, igieno-co-
smetice si dermato-cosmetice) premium:  
www.farmaciaortomoleculara.ro.

SPERMOTREND 


